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Streszczenie: 

W pracy zaprezentowano wpływ wybranych zmiennych, jak wiek, dłu-

gość stażu, efektywność oraz poziom kompetencji społecznych na ilość decy-

zji ryzykownych w piłce ręcznej. Trzyletnie badania wskazały wpływ po-

ziomu kompetencji społecznych na wynik sportowy. 
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Abstract: 

In the article was presented an influence of chosen variables: age, intern-

ship, effectiveness, level of social competence and amount of risky decisions 

in handball. Three-year-old examinations showed the income level of social 

competence influence on the sports result. 
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Wstęp 

W dzisiejszym sporcie coraz częs ciej ro z nica między wygranym 

a pokonanym jest minimalna. Czasem wynosi ona setne, czy tysięczne 

częs ci sekundy, czasem centymetry, czy jedną bramkę. Podczas ostat-

nich Igrzysk zimowych w Soczi w 2014 roku polski panczenista Zbig-
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niew Bro dka w wys cigu decydującym o mistrzostwie olimpijskim 

wyprzedził rywala z Holandii o 0,003 sekundy. Mistrz olimpijski 

w  pchnięciu kulą z Londynu Tomasz Majewski pokonał drugiego 

w konkursie finałowym Niemca ro z nicą zaledwie trzech centymetro w, 

przy czym obaj pchnęli kulę na odległos c  blisko 22 metro w. Wiele 

spotkan  na tegorocznych Mistrzostwach Europy, zaro wno tych rozgry-

wanych w Polsce w piłkę ręczną, jak i tych we Francji w piłkę noz ną, 

kon czyło się ro z nicą jednej bramki. Często wręcz o awansie do kolej-

nej rundy rozgrywek decydowała seria rzuto w karnych. Coraz częs ciej 

zatem o wyniku sportowej rywalizacji moz e decydowac  jedno zagra-

nie, jeden błąd, czy tez  jedna decyzja. Autor przeprowadził zatem ba-

dania, kto rych celem było odnalezienie aspekto w, kto re wpływają na 

ilos c  decyzji ryzykownych w sporcie. W niniejszym opracowaniu 

przedstawione zostaną jedynie wybrane zmienne, kto re korelowały 

z decyzjami ryzykownymi, podejmowanymi przez piłkarki i piłkarzy 

ręcznych.   

1. Proces decyzyjny  

Sytuacja, w kto rej człowiek podejmuje decyzje, jest najczęs ciej zło-

z ona, a do samego procesu decyzyjnego moz e prowadzic  wiele dro g. 

Czynniki, kto re wpływają na podjęcie takiej, a nie innej decyzji, są 

związane z wieloma zmiennym. Pierwszą z nich mogą byc  posiadane 

juz  przez decydenta dos wiadczenia. Wyciągając wnioski z wczes niej-

szych zagran , czy to na treningu, czy na meczu, zawodnik w kolejnych 

analogicznych zdarzeniach na boisku moz e optymalizowac  swoje 

reakcje i podejmowane działania. Znajdując się w sytuacji decyzyjnej, 

człowiek odnosi jej ocenę do poprzednich zachowan  swoich lub in-

nych oso b, kto re obserwował. Dlatego tez  wnioskowanie lub dobre 

działania w walce sportowej młody człowiek  moz e wytrenowac  pod-

czas treningu, ale takz e zaobserwowac  u innych sportowco w w po-

dobnych sytuacjach. Wo wczas będzie mo gł ocenic , czy okres lone dzia-

łania, takz e ryzykowne, przynoszą ostatecznie korzys c . Im większą 
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wiedzę posiada człowiek, tym trafniejsze stają się jego decyzje. Opie-

rają się one wo wczas nie tylko na działaniach intuicyjnych, ale przede 

wszystkim na procesie uczenia się przeprowadzonym w powtarza-

nych wielokrotnie c wiczeniach podczas treningu sportowego. Jeden 

z byłych reprezentanto w Polski w koszyko wce, Adam Wo jcik, pisał 

o tym, z e nie musi obserwowac  swojej ręki podczas rzutu – odczuwa-

jąc, jak ułoz ył rękę, często wiedział, jaki będzie efekt jego rzutu1. Ko-

lejnym elementem, kto ry ma istotny wpływ na proces decyzyjny, jest 

informacja. Brak aktualnej, czy pełnej informacji, moz e znacząco obni-

z yc  skutecznos c  podejmowanych decyzji. Jes li makler giełdowy ma 

informacje wpływające na ceny akcji, kto rymi jakimi obraca, moz e 

zarobic  ogromne pieniądze. Jes li zwiad wojskowy rozpoznał słaby 

punkt przeciwnika i przekazał tę informację do sztabu dowodzenia, 

będzie ona miała wpływ na decyzję o miejscu przeprowadzenia natar-

cia. Bramkarz, kto ry od trenera zajmującego rolę „banku informacji” 

otrzyma wskazo wki, w kto ry ro g bramki najczęs ciej wykonuje rzut 

karny dany zawodnik, moz e podjąc  bardziej s wiadomą decyzję, w kto -

rą stronę wykonac  interwencję. Co prawda w sytuacji sportowej, 

biznesowej, czy z yciowej, nie panują rozwiązania matematyczne, czy 

algorytmy działania, więc zawsze istnieje ryzyko, z e informacje będzie 

niepełna. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Herbert 

Simon wyraził to słowami: „Nie jest moz liwe, by w jakimkolwiek cza-

sie miec  doskonałą i kompletną informację wspomagającą podjęcie 

decyzji”2. Wielu autoro w zwraca jednak uwagę na fakt, z e spadek 

efektywnos ci decyzji moz e nie wynikac  z braku informacji, ale ro w-

niez  z ich nadmiaru. Pamięc  operacyjna ma swoje ograniczenia, tak 

więc zbyt wiele danych moz e byc  destraktorem i utrudnieniem. Po-

jemnos c  pamięci kro tkotrwałej, zwana ro wniez  liczbą Millera, wynosi 

                                                
1 J. Antczak, Rzut bardzo osobisty, Kraków 2013. 
2 T. Ferris, 4 godzinny tydzień pracy, Warszawa 2011, s. 123. 
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7±2 jednostki3. Ograniczenie to oznacza, z e nawet jes li trener w do-

brych intencjach przekaz e zawodnikowi w przerwie meczu zbyt liczne 

dane o ustawieniu rywali, czy ich najczęstszych błędach, to częs ci 

z tych informacji zawodnik po prostu nie przetworzy, bo nie zapamię-

ta. Sama wiedza, czy to ta wynikająca z wykorzystania danych w pa-

mięci długotrwałej wynikających z dos wiadczenia, czy tez  ta z pamięci 

operacyjnej, kto ra jest efektem biez ącej analizy sytuacyjnej, nie muszą 

oznaczac  podjęcia działan . Wiele oso b ma wiedzę na temat tego, jak 

lepiej się odz ywiac , dlaczego warto się ruszac  czy prowadzic  zdrow-

szy tryb z ycia. Mają wiedzę na ten temat, ale nie wprowadzają zmian, 

bo brak im motywacji. Aby rozpocząc  działanie, człowiek powinien 

byc  do tego zmotywowany. Najczęstszym podziałem na rodzaje moty-

wacji jest ten, kto ry ro z nicuje kierunek jej powstawania4. Motywacja 

wewnętrzna wynika z pragnienia zaspokojenia potrzeb człowieka, 

zewnętrzna zas  to czynniki, kto re oddziaływają na człowieka z ze-

wnątrz. W sporcie od dawna toczy się dyskusja, kto ry rodzaj motywa-

cji jest skuteczniejszy. Nie ma jednoznacznych wyniko w badan , kto re 

z całą stanowczos cią wskazywałyby jeden najefektywniejszy rodzaj 

motywacji. Moz e to wynikac  ze zbyt wielu zmiennych, kto re wpływają 

nie tylko na motywy, ale ro wniez  na efektywnos c  działan  w sporcie. 

Jarvis wyraz a jednak opinię wskazującą na dominujące znaczenie 

jednej z opisywanych motywacji: „Wspo łczesne badania wykazują, z e 

motywacja wewnętrzna jest dla większos ci zawodniko w czynnikiem 

najwaz niejszym”5. Człowiek zmotywowany będzie podejmował pro by 

i działania, niekto re z nich przyniosą korzys ci, inne straty. Jednak 

sportowiec, kto re wcale nie będzie działał, nie odniesie zysku ani nie 

będzie mo gł s więtowac  zwycięstwa. Motywacja jest więc jednym 

z kluczowych elemento w w procesie decyzyjnym. Kolejnym elemen-

                                                
3 R. Makarowski, Czynnik ludzki w katastrofach i wypadkach lotniczych w lotnic-

twie cywilnym w Polsce w latach 1990-1999. [w:] K. Popiołek (red.), Człowiek w sytu-
acji zagrożenia. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Poznań 2001, s. 322. 

4 P. Zimbardo, R. Johnson, V. McCann, Psychologia kluczowe koncepcje, Warszawa 
2011. 

5 M. Jarvis, Psychologia sportu, Gdańsk 2003, s. 99. 
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tem, kto ry nie pozostaje bez znaczenia w trakcie procesu podejmo-

wania decyzji, są emocje. Człowiek jako istota emocjonalna podejmuje 

decyzje, nie opierając się jedynie na analizach czy logicznym wniosko-

waniu. Liczne badania, między innymi Tyszki, pokazują, z e pobudze-

nie emocjonalne wpływa na jakos c  procesu decyzyjnego. I nie jest 

istotne, jaki to będzie rodzaj emocji, a samo to, z e one się pojawią. Jak 

stwierdza Tyszka: „Najbardziej poz ądany przy podejmowaniu waz -

nych decyzji byłby stan neutralny”6. Optymalną będzie więc sytuacja, 

gdy człowiek będzie podejmował decyzje bez udziału emocji. Niestety, 

zwłaszcza w sporcie taka sytuacja bardzo rzadko będzie miała miej-

sce.   

Podsumowując rozwaz ania dotyczące procesu decyzyjnego oraz 

czynniko w wpływających na jego jakos c , moz na odnies c  się do sytua-

cji, jaka miała miejsce w ostatnich 15 sekundach meczu pomiędzy 

Polską i Norwegią, decydującego w awansie do po łfinału Mistrzostw 

S wiata w piłce ręcznej w 2009 roku. Na tablicy był wo wczas wynik 

remisowy, kto ry dawał awans druz ynie norweskiej. Norweski zawod-

nik popełnił błąd w ataku, a zgubioną przez niego piłkę przechwycił 

Artur Sio dmiak. Wykorzystując swoje wieloletnie dos wiadczenie, 

a takz e informację podaną przez trenera kilkadziesiąt sekund wcze-

s niej, zawodnik ten zdecydował się na rzut przez całe boisko do pustej 

norweskiej bramki. Wykazał się on w tym momencie duz ą determina-

cją, a takz e odpornos cią na presję czasu (ostatnie sekundy meczu) 

i wyniku (rzut ten zadecydował o awansie Polski do strefy medalowej 

i ostatecznie przyczynił się do zdobycia przez polską druz ynę brązo-

wego medalu). Opisana tu sytuacja moz e byc  idealnym przykładem 

sytuacji ryzykownej w sporcie. Składała się na nią presja czasu, wyni-

ku, umiejętnos c  podjęcia się odpowiedzialnos ci oraz zdecydowania 

się na działanie, kto re moz e przynies c  zysk, ale jednoczes nie jest 

obarczone ryzykiem poniesienia straty.  

                                                
6 T. Tyszka, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańsk 

1999, s. 45. 
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2. Ryzyko 

Ryzyko towarzyszy człowiekowi od początko w jego egzystencji. 

W dzisiejszych czasach powstaje coraz więcej opracowan  dotyczących 

tego zagadnienia, bo i tez  działania czy decyzje ryzykowne sięgają do 

coraz liczniejszych obszaro w funkcjonowania człowieka. Moz emy 

wyro z nic  ryzyko zdrowotne, takz e zaro wno w ujęciu pojedynczej 

osoby, czego przykładem moz e byc  notoryczne unikanie wizyt kon-

trolnych u lekarza czy tez  niewłas ciwy sposo b odz ywiania się. O ryzy-

ku zdrowotnym moz emy tez  mo wic  w ujęciu choro b cywilizacyjnych, 

kto re dotykają całe społecznos ci. Ryzyko moz e ro wniez  odnosic  się do 

wypadko w, zaro wno tych komunikacyjnych, kto re mogą dotknąc  nie-

mal kaz dego z nas, jak i wypadko w w pracy. Choc  we wczes niejszych 

latach liczba wypadko w przy pracy rosła, bo w roku 2007 było to 99 

tysięcy takich zdarzen , a w 2008 ponad 104 tysiące, to obecnie liczba 

ta znacząco spadła7. W 2014 roku Gło wny Urząd Statystyczny odnoto-

wał ponad 88 tysięcy poszkodowanych w wypadkach przy pracy, 

a  w  ubiegłym roku liczba ta przekroczyła jedynie 87,5 tysiąca8. 

Goszczyn ska, badając ryzyko zawodowe, przestawiła wyniki badan , 

kto re wskazują, z e ws ro d wielu zawodo w występuje „efekt ego”. Ozna-

cza on przecenianie poziomu ryzykownos ci wykonywanego zawodu 

wobec poziomu ryzykownos ci w innych grupach pracowniczych9. 

Ryzyko moz na ro wniez  rozpatrywac  w ujęciu ekonomicznym, w czym 

specjalizują się analitycy bankowi – ich wyliczenia mają bowiem jak 

najtrafniej oszacowac , jakie inwestycje mimo stopnia swej niepewno-

s ci mogą okazac  się rentowne.  

Mimo licznych opracowan  ro z nych zagadnien  i obszaro w występo-

wania ryzyka autorzy piszący na ten na jego temat bardzo często na-

                                                
7 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_wypadki_przy_pracy_2008r.pdf 
8 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-pr 

zy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2015-roku,3,22.html   
9 M. Goszczyńska, Człowiek wobec zagrożeń. Uwarunkowania oceny i akceptacji 

ryzyka, Warszawa, 1997, s.196. 
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potykają trudnos ci juz  na etapie definicji tego zagadnienia10. Analizu-

jąc literaturę, moz na zwro cic  uwagę na dwa ujęcia podziału ryzyka: 

analityczne, kto re ryzyko sprowadza do wyliczen  matematycznych 

i logiczne, kto re opiera się na działaniach człowieka wynikających 

z wnioskowania na podstawie wczes niejszych dos wiadczen 11. Odwo-

łując się do Słownika języka polskiego PWN w wersji internetowej, 

moz emy okres lic , z e ryzyko to: „Moz liwos c , z e cos  się nie uda; tez : 

przedsięwzięcie, kto rego wynik jest niepewny”12. Jednak w dalszej 

częs ci swych rozwaz an  autor ten zwraca uwagę, z e działania, kto rych 

wynik jest niepewny, mogą nie tylko prowadzic  do straty, ale ro wniez  

przynosic  korzys ci. I w takim włas nie ujęciu ryzyko moz emy rozpa-

trywac  w s rodowisku sytuacji sportowej. Z jednej strony atak na 

bramkę przeciwnika moz e zakon czyc  się stratą piłki i kontrą, kto ra 

daje duz e szanse rywalom na zdobycie bramki, a więc stratę. Z drugiej 

zas , bez podjęcia choc by pro by zdobycia gola nie moz na wygrac  spot-

kania. W związku z faktem wieloaspektowos ci sytuacji sportowej 

trudno będzie czasem wskazac , co jest zyskiem, a co stratą. Pojawic  

się tutaj moz e ro wniez  rozro z nienie na zysk zespołu lub indywidualną 

stratę zawodnika. Obron ca goniący rywala w piłce noz nej, jes li zdecy-

duje się na zagranie faulem, moz e zostac  ukarany karą indywidualną, 

ale jednoczes nie zagraniem tym ratuje swo j zespo ł przed niebezpie-

czen stwem straty bramki, czy wręcz przegrania meczu. Przykładem 

doskonale ilustrującym taką sytuację moz e byc  zagranie urugwajskie-

go zawodnika w ostatnich momentach dogrywki c wierc finałowego 

meczu z Ghaną podczas Mistrzostw S wiata w Republice Południowej 

Afryki w 2010 roku. W zamieszaniu pod własną bramką Suarez za-

trzymał piłkę lecą w s wiatło bramki, zagrywając ręką. Za takie zacho-

wanie zawodnik został ukarany czerwoną kartką (a więc natychmiast 

musiał opus cic  boisko, ale ro wniez  nie mo gł wystąpic  w następnym 

meczu), a druz yna Ghany wykonywała rzut karny. Co ciekawe, zawod-

                                                
10 M. Goszczyńska, Człowiek wobec …, op. cit., s. 31. 
11 R. Makarowski, Granice ryzyka. Paradygmat psychologiczny, Kraków 2008, s. 9. 
12 Ibidem, s. 13. 



Marcin Kochanowski – Kompetencje społeczne... 

– 39 – 

nik z Ghany nie wykorzystał tego rzutu karnego i kilkanas cie minut 

po z niej po serii rzuto w karnych to zawodnicy Urugwaju cieszyli się 

z  awansu do po łfinału. Tak więc pozornie niekorzystne zagranie Sua-

reza osłabiło zespo ł, ale jednoczes nie pozwoliło mu uratowac  się 

przed poraz ką i ostatecznie grac  dalej w mistrzostwach s wiata.  

3. Badania ryzyka wśród sportowców 

Badania zostały przeprowadzone w okresie od stycznia 2010 do 

marca 2012 roku, a liczba zbadanych wynosiła ponad 660. Grupę tę 

stanowili uczestnicy trzech kolejnych edycji ogo lnopolskiego turnieju 

piłki ręcznej Poddębice Cup w latach 2010, 2011, 2012. W turnieju 

udział brali jedynie chłopcy, a ich rozpiętos c  wiekowa wynosiła od 12. 

do 16. lat w pierwszym roku badania oraz 15-18 podczas ostatniego 

etapu badan  w 2012 roku. Inną grupę zbadanych oso b stanowili mło-

dziez owi reprezentanci Polski, grupa dziewcząt i chłopco w w wieku 

19-20 lat. Grupa reprezentantek i reprezentanto w stanowiła niewielki 

procentowy udział ws ro d wszystkich badanych (zaledwie 5%), ponie-

waz  trener powołuje jedynie kilkunastoosobowy skład kadry narodo-

wej. Kobiety ws ro d zbadanych stanowiły niecałe 3%, dlatego tez  uzy-

skanych wyniko w nie moz na przenosic  na szerszą populację. Innym 

ograniczeniem szerokiego upowszechnienia wyniko w jest fakt, z e 

grupę badaną stanowili przedstawiciele jednej tylko dyscypliny spor-

tu – piłki ręcznej. O ile więc moz na wnioski implikowac  do innych 

sporto w zespołowych, o tyle ich przeniesienie na sporty indywidualne 

mogłoby juz  byc  naduz yciem. Badania zostały przeprowadzone przy 

wykorzystaniu kilku metod. Pierwszą stanowiły testy psychologiczne: 

Kwestionariusz Kompetencji Społecznych w opracowaniu Anny Mat-

czak13, Kwestionariusz NEO-FFI autorstwa Paula Costy i Roberta 

McCrea w opracowaniu Zawadzkiego, Strelaua, Szczepaniaka i S liwin -

                                                
13 A. Matczak, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, Warszawa 2011. 
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skiej14. Narzędziem badającym poziom ryzyka był stworzony przez 

autora Kwestionariusz do Badania Decyzji Ryzykownych. Składa się 

on z czterech skal: 1) Skala Ryzyka Zdrowotnego, kto ra obejmuje sytu-

acje ryzykowne mogące miec  konsekwencje zdrowotne dla badanego; 

2) Skala Ryzyka Zespołowego, w kto rej przedstawione są sytuacje 

związane z zachowaniami prospołecznymi przynoszącymi korzys c  dla 

zespołu, czasem nawet kosztem kary indywidualnej dla zawodnika; 

3) Skala Ryzyka Wynikowego – obejmująca decyzje, przy podjęciu 

kto rych zawodnik bierze na siebie odpowiedzialnos c  za wynik meczu, 

jak na przykład rzut karny, czy rzut w kon cowej częs ci spotkania; 

4) Skala Pozostałego Ryzyka, w kto rej skład wchodzą zachowania 

niemieszczące się bezpos rednio w z adnej z poprzednich skal, czyli na 

przykład takie, kto re dotyczą taktyki, reakcji na słowa trenera czy tez  

wpływu poziomu meczu na ilos c  decyzji ryzykownych.  

Ostatnim narzędziem wykorzystanym do prowadzonych badan  by-

ła analiza dokumentacji meczowej, kto ra pozwoliła między innymi na 

odniesienie ilos ci decyzji ryzykownych do ilos ci zdobytych przez za-

wodniko w bramek czy tez  kar, kto rymi zostali ukarani.  

4. Wnioski i implikacyjny charakter badań 

Istotnym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych badan  jest 

to, z e kilka zmiennych nie wpływało na ilos c  podejmowanych decyzji 

ryzykownych. Okazało się, z e takie zmienne, jak wiek czy długos c  po-

siadanego dos wiadczenia nie wpływały na ilos c  decyzji ryzykownych. 

Zawodnicy młodzi, jak i starsi; ci, kto rzy trenowali dopiero od kilku 

miesięcy i ci, kto rych dos wiadczenie boiskowe wynosiło ponad 5 lat, 

podejmowali podobną ilos c  decyzji ryzykownych. Wyniki pokazały 

tez , z e nie występują ro z nice istotne statystycznie pomiędzy zawodni-

kami z duz ą i niewielką ilos cią zdobywanych bramek, tak więc efek-

                                                
14 B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak, M. Śliwińska, Inwentarz osobowości 

NEOFFI Costy i McCrae, Warszawa 2010. 
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tywnos c  mierzona liczbą zdobytych bramek nie jest wyznacznikiem 

ilos ci podejmowanego ryzyka.  

Jedną ze zmiennych, kto re korelowały z ilos cią decyzji ryzykow-

nych był poziom kompetencji społecznych. W trzech z czterech skal 

ryzyka poziom KKS był statystycznie istotnie ro z ny: Skala Ryzyka Wy-

nikowego (test Wilcoxona, W = 208.00, p < 0.0146), Ryzyko Zespoło-

we, kto rego rozkłady takz e są statystycznie istotnie ro z ne (jedno-

stronny test Wilcoxona, W = 89.00, p < 0.0277), a takz e skala Pozosta-

łego Ryzyka (test Wilcoxona, W = 233.00, p < 0.0008).  

Interpretując przedstawione powyz ej wyniki, moz emy stwierdzic , 

z e zawodnik, kto ry ma wyz sze kompetencje społeczne, a więc czuje 

się pewniej ws ro d swoich kolego w, ale ro wniez  pewniej podczas 

ekspozycji społecznej, jaką jest występ sportowy, będzie podejmował 

więcej działan , więcej aktywnos ci, wreszcie więcej decyzji, w tym tak-

z e decyzji ryzykownych. Nie obawiając się negatywnej oceny innych, 

sportowiec będzie bardziej zdecydowanie reagował w sytuacjach, kto -

re mogą przynies c  korzys ci. Co waz ne, rozpatrując dokładnie uzyska-

ne wyniki, moz na dostrzec, z e zawodnicy o wyz szym poziomie kom-

petencji społecznych nie boją się podjąc  ryzyka zespołowego, a więc 

pos więcic  celo w własnych, jak to zrobił Suarez. Jednoczes nie osoby te 

nie obawiają się podjąc  takz e ryzyka wynikowego, czyli wziąc  na wła-

sne barki odpowiedzialnos ci za wynik – jak Artur Sio dmiak w ostat-

nich sekundach meczu z Norwegią.  

Podsumowując wyniki uzyskane w przeprowadzonych badaniach 

oraz odnosząc je do praktycznego zastosowania, moz na postulowac , 

by uczulic  trenero w na rozwo j kompetencji społecznych ws ro d mło-

dych zawodniko w. Korzys cią bezpos rednią dla trenera będzie rozwo j 

zawodnika, kto ry będzie gotowy pos więcic  własne cele dla dobra ze-

społu, ale ro wniez  będzie goto w na podjęcie odpowiedzialnos ci za 

wynik spotkania. Korzys ciami wykraczającymi poza ramy sportowe 

będzie rozwo j człowieka, a nie tylko sportowca. Człowieka, kto ry bu-

dując swoje kompetencje społeczne, staje się pewniejszy siebie, ale 

ro wniez  nie boi się zaryzykowac , aby osiągnąc  sukces.  
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